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-vervolg van blad 1889t 

b. Een schrijven van Gedeputeerde Staten, houdende goedkeuring van eene af- en overschrijving op 

de begrooting, ingevolge Raadsbesluit van een vorige vergadering. 

Beide missives worden voor kennisgeving aangenomen. 

4. Benoeming van een ambtenaar van den Burgerlijken Stand. 

De voorzitter benoemt als stemopnemers de heeren Wessemius en de Vries. 

Tien stemmen worden uitgebracht en wel 9 op den heer M.A. Hoogerbrugge en 1 stem in blanco. 

De voorzitter zegt de benoeming te zullen aannemen, onder dankbetuiging voor het in hem bij 

vernieuwing gestelde vertrouwen. 

5. Verzoek om Zondagschool te mogen houden in gemeentescholen. 

De voorzitter zegt, dat nu het adres, ingekomen bij B. en W., aan den Raad is gerenvoieerd, er 

natuurlijk geen praeadvies van het dag. bestuur is bijgevoegd. 

De heer Wessemius heeft wel over dit adres nagedacht, doch zou gaarne het gevoelen van B. en W. 

vernemen. Van dat gevoelen kon zijn stem wel eens afhangen. 

De voorzitter antwoordt, dat het dag. bestuur er niet op voorbereid is advies uit te brengen; spreker 

wenscht dat in dezen het voorstel van den Raad zelf uitgaat. 

De hr. Fernhout zegt, dat in deze gemeente meer zondagscholen buiten de gemeentegebouwen 

worden gehouden; de Chr. Ger. gem. heeft zelf te Hoogersmilde een gebouw daartoe aangekocht; 

ieder godsdienstige fractie moet zich zelve zien te redden; als men iets voor zijn beginsel over heeft,  

dan dient men ook voor localiteit te zorgen; spreker stelt voor op het adres afwijzend te beschikken. 

De heer van Veen gelooft, dat het het raadzaamst is op het adres afwijzend te beschikken. 

Ingezetenen van Hoogersmilde hebben indertijd hetzelfde verzoek gedaan, waarop toen ook 

afwijzend is beschikt; allen kunnen met dergelijke verzoeken komen en waar is dan het einde? Men 

vraagt in het adres ook, om de gemeentegebouwen te gebruiken tusschen 11 en 12 uur, dus juist den 

tijd, dat de dienst in de kerk plaats heeft, hetgeen voor een predikant niet anders dan stootend kan 

zijn; spr. keurt het voorstel van den heer Fernhout, om afwijzend te beschikken, goed en gaat met 

dat voorstel mede. 

De heer de Vries sluit zich geheel bij de vorige sprekers aan; de Raad moet zich zooveel mogelijk 

buiten godsdienstige kwestiën houden en zal vóór het voorstel stemmen. 

De voorzitter heeft enkele sprekers gehoord, die het verzoek willen afwijzen, doch mochten er leden 

zijn van een ander gevoelen, alsdan zou hij gaarne hun motieven vernemen; spreker wenscht zonder 

inspraak op het gesprokene van de vorige sprekers te vragen of de leden bekend zijn met art. 22 der 

wet op het lager onderwijs, waarbij omschreven wordt, dat schoolgaande kinderen van de 

godsdienstleeraren godsdienstonderwijs kunnen genieten. 

Onder voorwaarden, door B. en W. in overleg met den districtsschoolopziener te bepalen, worden 

de schoollocalen, des noodig verarmd en verlicht, voor het godsdienstonderwijs beschikbaar 

gesteld. Bij verschil is het laatste lid van het voorgaand artikel toepasselijk. bBj het eerste inzien 

van het adres was spreker tot inwilliging niet ongenegen, doch bij nader nadenken en uit een 

gezondheidsoogpunt kwam spreker tot een ander gevoelen. Indien een onderwijzer zes dagen 

nauwgezet zijn arbeid verricht en ook den zevenden dag weder onderwijs moet geven en dan juist 

iemand zoo ijverig als de man die in het adres wordt genoemd, dan komt men onwillekeurig tot de 

vraag of dat niet nadeelig bij het geven van schoolonderwijs zal werken. 

Ook uit een ander oogpunt heeft spreker bezwaar; indien men des Zondags onderwijs heeft gegeven 

in den godsdienst, dan kan het zoo licht gebeuren, dat ’s Maandags de neutraliteit eenigszins wordt 

voorbijgezien, niet omdat die persoon dat juist zoo wil, neen, doch inden met des Zondags zoo met 

hart en ziel een zaak dient, dan kan men den anderen dag daar niet zoo geheel over zwijgen. Met het 

oog op de verschillende inzichten in deze gemeente, waarmede men eenigszins rekening moet 

houden, en op al de gewezen bezwaren en vooral ook op hetgeen de heer Van Veen zoo terecht 

heeft aangevoerd, dat de heeren predikanten tot groote ergernis zal strekken, meent spreker dat het 

standpunt het zuiverst wordt bewaard, door het verzoek te wijzen van de hand. 

In stemming gebracht wordt het voorstel van den heer Fernhout, om op het adres eene afwijzende 

beschikking te nemen, met 9 tegen 1 stem aangenomen. (Tegen: de heer Drenthen.) 
-vervolg op blad 1889t2 

 

 

 

 


